
TAUL A DE CONT INGUT

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la violència intrafamiliar
250-00286/13
Rebuig 5

Proposta de resolució sobre un nou significat de l’espai del Fossar de les Moreres
250-00429/13
Rebuig 5

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
200-00007/13
Esmenes a la totalitat 6

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei 
23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya
200-00008/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 6

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’escola d’educació especial Els Àngels, de Palamós
250-00510/13
Esmenes presentades 7

Proposta de resolució sobre les necessitats educatives de Lleida i  la  construcció 
de l’Institut de Cappont
250-00529/13
Esmenes presentades 7

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2022, sobre l’anàlisi comparativa dels 
serveis prestats pels equips d’atenció primària, corresponent a l’exercici del 2018
256-00017/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 8

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2022, sobre la Fundació Centre de 
Regulació Genòmica, corresponent a l’exercici del 2019
256-00018/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 8

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2022, sobre el Consorci de l’Habi-
tatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, corresponent a l’exercici del 2017
256-00019/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 8
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, 
per a incorporar el crim d’ecocidi al Tribunal Penal Internacional
270-00003/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els criteris per a establir res-
triccions de drets en un context de pandèmia
302-00136/13
Presentació: GP CUP-NCG 9

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de  les  residències 
per a gent gran
302-00137/13
Presentació: GP Cs 10

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema de formació profes-
sional del curs 2022-2023
302-00138/13
Presentació: GP PSC-Units 11

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el finançament del tercer sec-
tor social
302-00139/13
Presentació: GP PSC-Units 13

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques relatives als drets 
i les oportunitats de la infància
302-00140/13
Presentació: GP ECP 15

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural
302-00141/13
Presentació: GP ERC 16

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’espionatge polític
302-00142/13
Presentació: GP ERC 18

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a minimitzar 
les conseqüències de les crisis econòmica i social que pateixen els catalans
302-00143/13
Presentació: GP VOX 19

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’espionatge i la repressió digitals
302-00144/13
Presentació: GP JxCat 20

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual s’obre el termini per a presen-
tar candidatures al procediment d’elecció del síndic o síndica de greuges
281-00001/12
Comunicació 22

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
406-00007/13
Constitució, ratificació de la presidenta, elecció del vicepresident i elecció de la secretària 22
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori del Deute en la 
Globalització davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi so-
bre la seva posició respecte al MidCat
356-00634/13
Sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença d’una representació del col·lectiu Transformem l’Auto-
pista C-31 davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre 
les seves reivindicacions
356-00638/13
Sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Entesa per a un Gran Parc Lito-
ral Besòs davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre 
el Pla director urbanístic de les Tres Xemeneies
356-00643/13
Sol·licitud 23

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels 
barris i viles
353-00339/13
Substanciació 24

Compareixença en ponència de Toni Mora, president del Consell de Treball, Eco-
nòmic i Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, 
ambiental i social dels barris i viles
353-00350/13
Substanciació 24

Compareixença en ponència de Marc Aloy, arquitecte i alcalde de  Manresa, amb 
relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00371/13
Substanciació 24

Compareixença en ponència de Montserrat Pareja Eastway, en  representació del 
Grup de Recerca en Creativitat, Innovació i Transformació Urbana de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i so-
cial dels barris i viles
353-00396/13
Substanciació 24

Compareixença en ponència de Marc Cerdà, en representació de l’Observatori Crític 
del Canvi Climàtic, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental 
i social dels barris i viles
353-00401/13
Substanciació 25

Compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les Dones davant la Comissió 
d’Igualtat i Feminismes per a informar sobre els canvis en l’estructura de l’Institut
357-00140/13
Substanciació 25

Compareixença d’una representació de Transbaix Power davant el Grup de Treball 
sobre l’LGBTI-fòbia
357-00377/13
Substanciació 25

Compareixença d’una representació de Generem davant el Grup de  Treball sobre 
l’LGBTI-fòbia
357-00380/13
Substanciació 25

Compareixença d’una representació d’Ahora Dónde davant el Grup de Treball so-
bre l’LGBTI-fòbia
357-00386/13
Substanciació 25
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Compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies LGBTI davant el 
Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00388/13
Substanciació 26

Compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies contra la Intolerància 
X Gènere (AMPGYL) davant el Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00389/13
Substanciació 26

Compareixença de Manel Eiximeno Moreso, director del Centre de Recursos Edu-
catius per a Discapacitats Visuals - Centre de Recursos Educatius de l’ONCE a 
Barcelona, davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Edu-
catiu Inclusiu
357-00461/13
Substanciació 26

Compareixença de Carme Gomar, directora del Centre de Recursos Educatius per 
a Deficients Auditius del Baix Llobregat, davant la Comissió d’Estudi sobre el Des-
plegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00462/13
Substanciació 26

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a 
cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball d’uixer o uixera que es pro-
dueixin al Parlament de Catalunya en els exercicis del 2022 i el 2023
501-00005/13
Nomenament 27

Resolució de la secretaria general, d’adscripció, en comissió de serveis, d’un fun-
cionari de carrera
Resolució 28

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la violència intrafamiliar
250-00286/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Drets Socials en la sessió 19, tinguda el 04.05.2022, 
DSPC-C 286.

Proposta de resolució sobre un nou significat de l’espai del Fossar 
de les Moreres
250-00429/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Cultura en la sessió 10, tinguda el 04.05.2022, 
DSPC-C 288.



BOPC 301
6 de maig de 2022

3.01.01. Projectes de llei 6

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
200-00007/13

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 53087 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 04.05.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 53087)

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Carlos Carrizosa Torres, president, Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 115 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent esmena al Projecte de llei de composició del 
Consell d’Educació de Catalunya (tram. 200-00007/13).

Esmena
GP de Ciutadans
A la totalitat

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2022
Carlos Carrizosa Torres, president; Ignacio Martín Blanco, portaveu, GP Cs

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 
i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística 
de Catalunya
200-00008/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP VOX (reg. 53786).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 05.05.2022 al 
06.05.2022).
Finiment del termini: 09.05.2022; 10:30 h.
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3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’escola d’educació especial Els Àngels, 
de Palamós
250-00510/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48814 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 04.05.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 48814)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació en el punt 1

1. Cercar una solució definitiva per l’Escola d’Educació Especial Els Àngels de 
Palamós, i per a tots els Centres d’Educació Especial de Catalunya.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació en el punt 2

2. Estudiar, conjuntament amb les administracions implicades, la millor manera 
d’assumir el càrrec del conjunt de despeses del manteniment i de la gestió directa 
d’aquest centre.

Proposta de resolució sobre les necessitats educatives de Lleida 
i la construcció de l’Institut de Cappont
250-00529/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52363 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 04.05.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 52363)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació en el punt 2

2. Prioritzar la construcció de l’lnstitut de Cappont, al barri de Cappont, de 
la ciutat de Lleida, i incorporar-la al proper acord de govern que modificarà el 
PEA d’infraestructures del Departament d’Educació, per donar resposta i millorar 
l’escolarització en el barri, i alhora, equilibrar de forma adequada la distribució 
dels equipaments educatius a la ciutat.
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2022, sobre l’anàlisi 
comparativa dels serveis prestats pels equips d’atenció primària, 
corresponent a l’exercici del 2018
256-00017/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 53821).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.05.2022; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2022, sobre la 
Fundació Centre de Regulació Genòmica, corresponent a l’exercici 
del 2019
256-00018/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 53822).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.05.2022; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2022, sobre el 
Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
corresponent a l’exercici del 2017
256-00019/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 53823).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.05.2022; 10:30 h.

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 10/1995, del 23 
de novembre, del Codi penal, per a incorporar el crim d’ecocidi al 
Tribunal Penal Internacional
270-00003/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 53820).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.05.2022; 10:30 h.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els criteris 
per a establir restriccions de drets en un context de pandèmia
302-00136/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 53085 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre els criteris per a establir res-
triccions de drets en un context de pandèmia (tram. 300-00161/13).

Moció
Diversos informes d’organismes catalans i internacionals apunten a l’afectació 

a les llibertats i drets fonamentals d’algunes de les mesures que s’han emprat arreu 
per fer front a la pandèmia de la Covid. Alguns exemples són els següents.

– Síndic de Greuges: Informe sobre salut i drets en la crisi de la Covid-19. Juny 2020
– Amnistia Internacional: Violacions de DDHH durant estat d’alarma i ús exces-

siu de la força per part dels Mossos d’Esquadra.
– Oficina de l’Alt Comissionat per als Drets Humans de les Nacions Unides: La 

protecció dels DDHH durant i després de la Covid.
– Relator especial de les NNUU: sobre el no abús de la situació d’excepcionalitat 

pel coronavirus per retallar drets fonamentals.
– Comunicat de l’Alt Comissionat pels DDHH de l’ONU a la 44a sessió del Con-

sel pels Drets humans: Els Estats no poden abusar de la situació excepcional pel 
coronavirus per retallar drets fonamentals. Les mesures que s’adoptin han de ser 
proporcionals, necessàries i no discriminatòries. (30 de juny de 2020)

En un moment de retrocés de la pandèmia, quan es parla de l’anomenat «retorn 
a la normalitat» és necessari recordar quines van ser les causes i conseqüències de 
la pandèmia i quines mesures es van realitzar i els resultats i efectes que van tenir 
en els drets fonamentals. Cal parlar no només de les mesures sinó també del com es 
van decidir, implementar i fiscalitzar i dels costos que van tenir.

És necessària, per tant, una revisió crítica de les polítiques i accions que ha em-
près el govern; és necessari revisar el que s’ha fet i especialment tot allò que s’ha 
fet malament. Fer-ho és necessari i urgent perquè sinó correrem el risc d’entreban-
car-nos amb la mateixa pedra una i altra vegada.

Per tot això, és indispensable que el si de la societat catalana hi hagi un debat 
de fons sobre els efectes de les mesures per fer front a la pandèmia sobre els drets 
fonamentals. Perdre l’oportunitat de fer-ho a aquest Parlament seria un greu error.

El Parlament de Catalunya constata: 
1. La manca de transparència i claredat amb la que sovint ha actuat el govern i 

els diversos òrgans que tenien responsabilitats en l’aplicació de mesures i la gestió 
de la pandèmia, des del propi govern, la conselleria de salut així com el Procicat.

2. La necessitat de fer una revisió crítica de les mesures realitzades durant la 
pandèmia i sobretot aquelles que afecten els drets fonamentals.

El Parlament de Catalunya es compromet a: 
3. Posar en marxa un debat al Parlament entorn les mesures adoptades i la seva 

efectivitat a través de la realització de sessions conjuntes de, com a mínim, les Co-
missions de Salut, de Justícia i d’Interior en les que compareguin els 3 consellers/
conselleres, el «grup d’experts que havia de posar en marxa l’informe sobre drets» 
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així com d’altres persones rellevants i entitats de l’àmbit per tal de poder emetre 
unes conclusions conjuntes sobre aquest aspecte.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
4. Que realitzi un informe exhaustiu en el termini de 3 mesos i el presenti en seu 

parlamentària avaluant les polítiques que han dut a terme i els efectes en els drets 
fonamentals.

5. Que el Departament de Justícia posi en marxa de forma immediata de nou «el 
Grup d’experts que ha d’elaborar l’informe sobre la garantia dels drets fonamentals 
i les llibertats públiques en situacions d’emergència o excepcionalitat social» per tal 
que pugui emetre i publicar un informe en els propers 3 mesos.

6. Que l’Escola d’Administració Pública obri una línia de provisió per tal de 
formar a tots els funcionaris i funcionàries i personal de la Generalitat en drets  
i llibertats.

7. Que en un termini màxim de tres mesos el Departament de la Salut retiri totes 
les sancions que, sota el pretext de les mesures per fer front a la Covid, han vulnerat 
drets fonamentals com el dret de manifestació, d’expressió i de protesta. Especial-
ment les que es van imposar durant les mobilitzacions en suport a Pablo Hasel el 
dia 18 de febrer de 2021 a Tarragona i les que es van imposar a la Garriga el dia 30 
de gener de 2021 en una mobilització contra l’extrema dreta. En cas que aquestes ja 
hagin estat executades, que es retorni l’import a les persones sancionades.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Xavier Pellicer Pareja, diputat, GP CUP-NCG

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió 
de les residències per a gent gran
302-00137/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Anna Grau Arias, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre la gestió de les residències per a gent gran (tram. 300-00157/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1) S’uneix al dolor de les famílies que han perdut un dels seus éssers estimats a 

causa de la pandèmia de Covid-19, i al seu prec d’esclarir la veritat del que va ocórrer.
2) Creu que la gestió de la pandèmia feta per l’Administració de la Generalitat en 

relació amb els ancians que vivien en residències va ser nefasta, tant des del punt de 
vista de la manca de lideratge i d’iniciativa, com de les mancances de planificació 
que es van palesar.

3) Creu que la gestió de la pandèmia que van protagonitzar algunes de les re-
sidències per a gent gran va ser igualment nefasta, pel desgavell que van permetre 
que s’hi ensenyorís, i per la manca de diligència i d’humanitat amb què van tractar 
els ancians malalts.

4) Reconeix i agraeix l’immens esforç que va fer el personal de moltes residèn-
cies per a gent gran, així com el personal d’urgències, d’atenció primària i d’atenció 
hospitalària, en les cures als ancians que van ser afectats per la pandèmia i que tan-
tes vides va salvar.



BOPC 301
6 de maig de 2022

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 11 

5) Afirma que cal depurar responsabilitats, penalment i civilment si escau, per 
totes aquelles conductes que, per acció, omissió o manca de diligència inexcusable, 
hagin provocat la mort de persones ancianes o hagin incrementat innecessàriament 
el seu patiment en els seus últims moments.

6) Creu que la pandèmia ha posat de manifest les fortes mancances del model 
actual de residències i d’atenció domiciliària per a la gent gran, i que cal emprendre 
una comissió d’estudi que estudiï globalment les condicions en què es desenvolupa 
la vellesa i aporti idees i propostes d’iniciatives per a millorar-les.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
7) Fer una auditoria de tots els contractes, de qualsevol de les formes jurídiques 

que poden prendre, existents entre l’Administració de la Generalitat i les entitats de 
titularitat privada proveïdores de serveis per a la vellesa (tant en residències com 
d’atenció domiciliària) en el termini de sis mesos, i presentar-ne les conclusions en 
seu parlamentària no més tard de tres mesos des del seu acabament.

8) Posar en marxa un programa d’inspecció dels serveis per a la vellesa que 
presta l’Administració de la Generalitat de forma directa, bé en solitari, bé consor-
ciadament amb altres administracions, en el termini de sis mesos, i presentar-ne les 
conclusions en seu parlamentària no més tard de tres mesos des del seu acabament.

9) Elaborar el Mapa de la Dependència de Catalunya, definir una visió global de 
les necessitats que implica, fer una estimació acurada dels recursos que requereix, 
i assistir a les reunions del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, on es discuteixen i decideixen 
qüestions cabdals que la Generalitat no pot ignorar frívolament.

10) Comprometre’s a resoldre les sol·licituds de reconeixement de la situació de 
dependència en un termini de temps breu, no superior a dos mesos, i a oferir com-
pensacions als ciutadans que hagin patit una demora injustificada en la resolució del 
seu expedient.

11) Instar les administracions competents en la matèria a reconèixer la incapacitat 
permanent dels malalts d’ELA des del moment del diagnòstic, tot comprometent-se 
a prestar a aquestes administracions tots els mitjans necessaris que depenguin de la 
Generalitat per fer-ho possible.

12) Oferir, en coordinació amb altres administracions, un programa integral de 
suport als malalts d’ELA i les seves famílies que inclogui, entre d’altres mesures, la 
possibilitat que els malalts puguin ser cuidats a casa seva a través d’uns ajuts eco-
nòmics que els compensin per les despeses i per la pèrdua d’ingressos que pateixen.

13) Estendre el programa integral de suport de l’apartat anterior a altres grans 
dependents.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema 
de formació professional del curs 2022-2023
302-00138/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 53088 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
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lació al Govern sobre el sistema de formació professional del curs 2022-2023 (tram. 
300-00155/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Publicar el mapa d’oferta i de necessitats formatives territorials i sectorials de 

formació i qualificació professionals abans de l’inici del proper curs escolar, prèvia 
consulta i treball amb els agents econòmics i socials, municipis, consells comarcals, 
etc., i presentar-lo anualment al Parlament de Catalunya. L’oferta formativa s’ha 
d’adaptar a les necessitats del model productiu i ser palanca de transformació cap 
a una economia més verda, digital i innovadora, i alhora ha de permetre millorar 
la formació, qualificació i especialització de la ciutadania, al llarg de tota la vida.

2. Incrementar l’oferta pública de Formació Professional respecte el que ha anun-
ciat de cara al proper curs escolar 2022-23, per tal de garantir plaça a cicles forma-
tius de grau mitjà en la família professional desitjada no només aquells/es estudiants 
de 4rt de la ESO que ho desitgin sinó també a alumnat provinent de Batxillerat, 
escoles d’adults, altres cicles formatius o persones amb títol d’ESO que optin per 
accedir a aquesta formació, i impulsar un pla amb mesures concretes contra l’aban-
donament prematur en aquesta etapa.

3. Garantir plaça a cicle formatiu de grau superior a aquells estudiants de grau 
mitjà que desitgin continuar el seu itinerari formatiu i consolidar una carrera profes-
sional, i permetre també l’accés a persones provinents d’altres contextos.

4. Incrementar la inversió pública en construcció d’equipaments de Formació 
Professional i permetre el creixement de nous grups de cicles formatius en centres 
educatius de nova creació i no només en horari de tardes i en centres existents ja 
molt massificats, reduint també les ràtios establertes de cara al proper curs per ga-
rantir una formació eminentment pràctica i inclusiva.

5. Destinar una partida extraordinària a la renovació de tecnologia, maquinària, 
llicències de programes, aules, tallers i laboratoris de centres de Formació Professio-
nal, abans de l’inici del proper curs.

6. Eliminar les taxes per accedir als cicles de Formació Professional el proper 
curs i incrementar el ajuts per les persones estudiants de cicles formatius per despla-
çament al seu centre formatiu, complementant així les beques del Ministeri d’Edu-
cació i Formació Professional, per fomentar la Formació Professional i la igualtat 
d’oportunitats d’accés.

7. Posar a disposició, el proper curs escolar, un bon servei d’orientació professio-
nal de país centrat no només en l’alumnat d’educació secundària obligatòria, sinó 
també en el de primària, i especialment de les persones en el marc de la formació 
contínua, estretament vinculat a la prospecció de necessitats formatives i planifica-
ció de l’oferta.

8. Incrementar la formació i els ajuts a les PIMEs i micropimes per impulsar la 
Formació Professional dual el proper curs escolar amb garantia de drets per les per-
sones aprenents i de deures per la persona tutora de les empreses.

9. Fomentar, millorar i agilitzar el sistema d’acreditació de competències per 
fer possible una acreditació massiva de competències de persones amb experiència 
professional però sense certificació, per tal d’incrementar el percentatge de població 
amb nivell formatiu mig i superior.

10. Elaborar i desplegar el decret de centres de Formació Professional integrats 
abans de finalitzar aquest curs i fomentar-ne la seva creació i proliferació al territori 
català el proper curs 2022-23.

11. Revisar les mesures existents per fomentar l’accés de dones a cicles formatius 
relacionats amb la indústria 4.0 o les professions STEAM i plantejar-ne de noves  
i potents per reduir la important bretxa existent en determinats àmbits de futur.
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12. Incrementar els Itineraris de Formació Específics (IFEs) amb famílies for-
matives diverses al conjunt del territori, el proper curs 2022-23, per avançar cap a 
una educació postobligatòria més inclusiva.

13. Preveure un increment immediat de la partida destinada a subministraments 
dels centres educatius per tal que aquells centres de Formació Professional, espe-
cialment els que fan un ús més intensiu d’energia pel que fa al funcionament de ma-
quinària, no vegin afectada la seva activitat.

14. Plantejar i estudiar una millora de la governança del sistema de Formació i 
Qualificació Professionals a Catalunya, per tal de guanyar agilitat, flexibilitat i efi-
ciència.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el finançament 
del tercer sector social
302-00139/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 53089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix 
l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre el finançament del tercer sector social (tram. 300-
00156/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Constituir, en el termini d’un mes, el Grup de Treball Mixt Generalitat - Taula 

del Tercer Sector per a millorar l’actual sistema de subvencions. Un grup constituït 
per tots els departaments que gestionen subvencions adreçades a les entitats del Ter-
cer Sector Social, els quals són: Economia i Hisenda, Salut, Igualtat i Feminismes, 
Justícia, Drets Socials, Empresa i Treball i Presidència.

2. Pactar amb les entitats del Tercer Sector un calendari de convocatòries de sub-
vencions que es resolguin l’any anterior al període d’execució o com a molt tard el 
primer trimestre de l’any en curs, per tal d’aconseguir que les entitats puguin planifi-
car-se prèviament i no arribar a executar les actuacions sense saber si seran accions 
subvencionades o no. Garantir el pagament de les convocatòries de les subvencions el 
primer trimestre de l’any d’execució de manera progressivament proporcional, per tal 
que les entitats no hagin d’assumir elles amb fons propis o pòlisses de crèdit els costos 
dels projectes que són subvencionats.

3. Fer el procés de revisió dels projectes que són finançats per la convocatòria 
per a projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials (COSPE) i la 
convocatòria a càrrec de l’IRPF i que haurien de passar-se a la cartera de serveis de 
manera consensuada amb el Tercer Sector Social.

4. Garantir la interlocució permanent amb les entitats del Tercer Sector a tots 
els nivells. Per una banda a nivell polític, garantir una comunicació fluïda entre el 
Departament de Drets Socials i la Taula del Tercer Sector; i a nivell particular, en 
tots els processos de les convocatòries públiques, nomenar responsables del Depar-
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tament per a cada convocatòria amb qui les entitats puguin adreçar-s’hi per resoldre 
dubtes de requeriments, calendaris, formularis o d’altres.

5. Simplificar els tràmits relatius a la sol·licitud d’una subvenció i als de justifica-
ció, amb la millora dels formularis, de l’aplicatiu i amb unes bases i materials més 
clars, impulsar un únic portal on s’aporti tota la documentació exigida i que centra-
litzi tots els tràmits.

6. Elaborar unes bases de les subvencions que siguin més clares i no quedin sub-
jectes a possibles interpretacions, que tinguin els mateixos paràmetres a nivell de 
percentatges de despeses, indirectes, topalls salarials, entre d’altres, per tal de faci-
litar-ne la justificació.

7. Garantir un finançament estable i propi a les entitats federatives i compensar 
la disminució dels imports atorgats que van partir les federacions a la darrera reso-
lució de la COSPE 2021-2022.

8. Publicar les puntuacions dels projectes juntament amb la resolució provisional.
9. Garantir que totes les despeses laborals siguin subvencionables, com ara les 

baixes laborals i les indemnitzacions per acomiadaments, per tal que les entitats no 
hagin de fer-hi front amb fonts propis si aquestes despeses estan associades amb el 
concepte o la finalitat de la subvenció i d’acord al temps dedicat a l’actuació sub-
vencionada.

10. Augmentar el llindar de despeses indirectes de les convocatòries i especificar 
més clarament la tipologia de les despeses en les bases.

11. Establir un concepte de despeses financeres i consideració com a despeses 
directes i/o indirectes subvencionables.

12. Resoldre les incidències amb la reclamació dels interessos de demora, que 
el retard per part de l’administració en resoldre sobre la renúncia a una subvenció o 
sobre qualsevol altre tràmit que impliqui la devolució de part o tota la subvenció no 
podrà perjudicar les entitats, i, per tant, no se li podran exigir interessos de demora 
durant el temps de retard.

13. Assegurar que es pot adaptar la memòria d’actuació del projecte subvencio-
nable en cas que s’atorgui un import inferior al sol·licitat, a més de modificar el co-
finançament proporcionalment a l’import finalment atorgat.

14. Establir un termini màxim de resposta a les al·legacions presentades per les 
entitats de 25 dies hàbils, garantint així una resposta motivada i individualitzada a 
cada cas.

15. Proporcionar un servei d’assessorament jurídic a les entitats que es trobin en 
situació d’inseguretat jurídica respecte a algun procés de les convocatòries públi-
ques i que aquest doni resposta a les entitats en un termini límit de temps.

16. Promoure els convenis amb les entitats, les subvencions pluriennals que per-
metin estabilitat a les entitats, i els contractes per la gestió de serveis amb suficient 
finançament, i que permeti cobrir totes les necessitats.

17. Augmentar els imports de la subvenció de la COSPE, per tal que es pugui in-
crementar i millorar el conveni d’acció social.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units



BOPC 301
6 de maig de 2022

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 15 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
relatives als drets i les oportunitats de la infància
302-00140/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 53090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Jessica González Herrera, diputada del Grup Par-

lamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques relatives als drets i les oportunitats de la infància (tram. 
300-00154/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que l’increment del nombre d’infants que es troben en situació de po-

bresa a Catalunya després de la pandèmia, que ha situat la taxa de pobresa infantil 
en un 33,4%, obliga als poders públics a fer un abordatge urgent per erradicar-la i, 
per a aquesta finalitat, situar la despesa pública en infància als propers pressupostos 
de la Generalitat al nivell de la mitjana europea, és a dir, en el 2,4 del PIB.

2. Constata que els índex d’empobriment de les famílies quan tenen fills i filles, 
especialment en el cas de les monoparentals, posen de manifest la manca de políti-
ques públiques per la igualtat d’oportunitats en la infància i d’una estratègia eficaç 
per l’eradicació de la pobresa infantil. En conseqüència, reafirma la necessitat de 
garantir a la infància les polítiques de rendes i l’accés als serveis públics educatius i 
de lleure de forma universal i gratuïta.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
3. Impulsar, en aquest període de sessions, la modificació de la Llei de la Renda 

Garantida de Ciutadania, que ja ha començat la tramitació al Parlament, per a refor-
mular-la en un veritable instrument de lluita contra la pobresa infantil incrementant 
els complements per a fills i filles i creant complements per l’habitatge, tot adap-
tant-la a la nova realitat amb la complementarietat de l’Ingrés Mínim Vital.

4. Presentar als Grups Parlamentaris, en el termini de tres mesos, una diagno-
si sobre el grau d’accés de les famílies amb fills i filles en situació de pobresa a la 
Renda Garantida de Ciutadania, identificant les barreres d’accés i proposant les me-
sures per solucionar-ho, amb l’objectiu de millor l’accés de les famílies en situació 
de pobresa.

5. Actualitzar l’IRSC, congelat des de 2010, per incrementar les prestacions so-
cials, especialment la Renda Garantida de Ciutadania, als nivells que haurien d’ha-
ver assolit en relació als augments de l’IPC, amb efectes pel segon semestre de l’any.

6. Garantir el finançament dels ajuts d’urgència social per a famílies mitjançant 
el Contracte-programa dels Serveis Socials Bàsics amb els Ajuntaments, adequant el 
finançament a les necessitats reals dels municipis, en tant que és l’instrument més àgil 
del que disposen els Serveis Socials davant la manca de creixement i cobertura de les 
polítiques de rendes a les famílies.

7. Presentar als Grups Parlamentaris, en el termini de 3 mesos, un informe de 
compliment del Pla de millora del sistema d’atenció a la infància i l’adolescència i 
les seves famílies en situació de vulnerabilitat, especialment, pel que fa a les mesu-
res executades en l’àmbit de la DGAIA i la revisió global del sistema de protecció.

8. Iniciar un procés de revisió de l’actual model de contractació i externalitzacions 
dels serveis d’acció social amb infants i joves i famílies en situació de risc i presentar 
als grups parlamentaris en els propers sis mesos, l’anàlisi econòmic-financer de ca-
dascun dels serveis d’infància, inclosos a la cartera de serveis, per tal d’elaborar una 
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proposta que doti pressupostàriament els serveis socials especialitzats dels recursos 
públics suficients per abordar, en primer terme, la problemàtica de la precarietat la-
boral, la congelació salarial i les desigualtats en les condicions dels i les professionals 
dels serveis externalitzats, així com, de l’infrafinançament generalitzat dels serveis i 
de mesures per revertir l’excessiva mercantilització i externalització dels serveis so-
cials, en especial, del sistema de protecció a la infància.

9. Dotar pressupostàriament les estratègies d’acollida i inclusió per als adoles-
cents i joves que s’incorporen al sistema de protecció fruit de processos migratoris 
o refugi per garantir l’accés a tots els seus drets com a infants i, en la majoria d’edat, 
com a persones extutelades per l’administració, prioritàriament, desenvolupar les 
estratègies i programes per l’abordatge del sensellarisme o l’infrahabitatge en joves 
i l’accés a les rendes i prestacions.

10. Donar compliment al dret subjectiu dels infants i les seves famílies a rebre 
l’atenció precoç especialitzada de forma universal i gratuïta, en la qualitat i quantitat 
d’intervencions necessàries segons la prescripció professional qualificada i efectuar 
els increments pressupostaris per garantir, en un any, la plena atenció de tota la in-
fància de 0-6 anys amb dificultats o trastorns del desenvolupament als Centres de 
desenvolupament infantil i atenció precoç (CEDIAPs)

11. Dotar pressupostàriament els recursos necessaris pel correcte desplegament 
de l’escola inclusiva, garantint la prestació i cobertura de tota la jornada escolar, 
inclòs l’espai de menjador; així com per garantir el lleure als nens i nenes amb ne-
cessitats especials.

12. Habilitar els recursos pressupostaris per incrementar, el curs vinent, les be-
ques menjador a un nombre més ampli de nens i nenes segons els criteris de renda, 
per arribar a més famílies.

13. Incrementar les inversions en noves places públiques del l’etapa 0-3, priorit-
zant els municipis amb menys cobertura de la demanda de plaça pública i les zones 
de rendes més baixes.

14. Accelerar el desplegament i finançament dels Serveis d’Intervenció Socio-
educativa amb els Ajuntaments. Alhora, impulsar grups d’anàlisis per l’avaluació 
dels models dels diferents Serveis i l’impuls d’estratègies comunitàries per abordar 
la inclusió de la infància en risc.

15. Habilitar els recursos pressupostaris per a finançar un Pla d’universalització 
de les activitats de lleure, oci, extraescolars, activitats esportives, casals i colònies 
d’estiu, mitjançant els Ajuntaments, a totes les famílies en situació de pobresa.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Jessica González Herrera, diputada, GP ECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural
302-00141/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 53091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na, Meritxell Serret i Aleu, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’agenda 
rural (tram. 300-00158/13).
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Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desplegar amb la màxima celeritat l’Agenda Rural, amb l’objectiu d’assolir 

l’equilibri i la sostenibilitat territorial, el desenvolupament socioeconòmic, territo-
rial i ambiental i de millorar els serveis al món rural. Un desplegament que s’ha de 
fer, entre d’altres: 

a) garantint els drets socials i serveis dignes i posant les condicions per facilitar 
la dinamització i diversificació de la seva economia que li permeti fer front al repte 
demogràfic i millorar el benestar de la gent que hi viu.

b) garantint serveis econòmics essencials, nous àmbits d’ocupació, generant opor-
tunitats i innovació a nivell local per la dinamització cultural, social i econòmica.

c) afavorint la connectivitat a tot el territori.
d) impulsant una gestió i un aprofitament forestal sostenibles com a factors de 

desenvolupament econòmic i clau en la prevenció d’incendis i en la conservació del 
patrimoni natural i la biodiversitat del país.

e) avançant cap a la sobirania alimentària.
f) fent front al canvi climàtic, impulsant el canvi de model energètic i promovent 

la biodiversitat a través de la transició ecològica.
g) descentralitzant i democratitzant la participació i la presa de decisions afavo-

rint així la governança del món rural.
2. A la través de la Comissió Interdepartamental de Governança Rural: 
a) garantint una actuació interdepartamental i una acció de govern alineada i 

compromesa amb l’Agenda Rural, de forma transversal en els múltiples àmbits que 
l’Agenda defineixi. Entre d’altres: cohesió social i benestar, educació i salut, urba-
nisme, habitatge, arrelament social i acollida, cultura, transició energètica, digita-
lització, mobilitat sostenible, producció d’aliments, gestió forestal i biodiversitat, 
innovació, dinamització econòmica i ocupació.

b) aprovar un Pla d’acció anual que reculli les actuacions contemplades a l’Agen-
da Rural i els pressupostos/recursos corresponents de cada departament i àmbit de 
l’administració de la Generalitat, que permeti consolidar la dinàmica d’incorporar 
la perspectiva rural en tota l’acció de Govern.

c) aprovar una avaluació anual dels resultats de la implementació dels Plans d’acció.
d) proposar les propostes d’actualització necessàries de l’Agenda Rural per ser 

aprovades per part del Govern.
e) establir les eines i els recursos necessaris per realitzar les accions esmentades 

i garantir el seguiment, avaluació, suport tècnic i interlocució interdepartamental i 
d’àmbits de govern.

3. Prioritzar l’agenda rural en la concreció i en la planificació dels fons de la 
Unió Europea, per afavorir el més ràpidament possible el desenvolupament del ter-
ritori rural.

4. Constituir, en base a la pròpia Agenda Rural, un marc sòlid, proper i eficient 
de governança que impliqui el Govern de la Generalitat, les entitats municipalistes 
i les promotores de l’Agenda Rural. En aquest sentit, establir un marc regulador i 
un sistema de concertació, presa de decisions, implementació i seguiment de les ac-
cions, que garanteixi la participació i representació dels interessos de la ciutadania 
del món rural.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Meritxell Serret i Aleu, portaveu adjunta,  

GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’espionatge 
polític
302-00142/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 53092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’espionatge polític 
(tram. 300-00159/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Condemna fermament el ciberespionatge polític massiu mitjançant el progra-

mari Pegasus que han patit 65 persones vinculades amb el moviment independen-
tista català, tal i com es va adoptar en la Declaració per la Junta de Portaveus del 
20 d’abril de 2022, i l’assenyala com una pràctica il·legal i antidemocràtica que ha 
vulnerat els drets civils i polítics de dirigents polítics que han format part i enca-
ra formen part d’aquesta cambra en el seu legítim exercici de representació polític, 
i que també conseqüentment, ha afectat el conjunt de la ciutadania de Catalunya.

2. Referma el seu compromís democràtic amb la defensa i protecció dels drets 
i de les llibertats de la ciutadania emparats pels tractats i convenis internacionals.

3. Reitera que el moviment independentista defensa un projecte democràtic, pa-
cífic i legítim, de construcció d’una República Catalana de drets i oportunitats per 
a tothom.

4. Davant del CatalanGate el Parlament exigeix la màxima Informació i transpa-
rència per part de les autoritats competents del Govern espanyol, que s’impulsi una 
comissió d’investigació pública al Congrés dels Diputats per esclarir els fets davant 
la ciutadania, i, especialment, que s’assumeixin les responsabilitats polítiques ne-
cessàries.

5. En aquest sentit, considera que les declaracions de la Ministra de Defensa 
Margarita Robles reconeixent i justificant l’espionatge massiu a dissidents polí-
tics, advocats i societat civil són impròpies d’una democràcia plena i compromesa 
amb els drets humans, i considera imprescindible la seva dimissió.

6. Es compromet a impulsar totes aquelles iniciatives parlamentàries necessàries 
per contribuir a esclarir la situació i vetllar per garantir els drets de qualsevol per-
sona que hagi estat espiada.

7. Manifesta la necessitat d’estudiar i impulsar la via d’exercir el dret de petició 
davant el Parlament Europeu d’acord amb l’article 203 del Reglament del Parlament 
de Catalunya i l’article 2 del Tractat de la Unió Europea.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
8. Vetllar per a la preservació dels drets i llibertats civils, polítics i ideològics de 

la ciutadania, i de les persones a les quals se li han vulnerat.
9. Iniciar les actuacions legals pertinents per esclarir els motius de les interven-

cions il·legals de les comunicacions electròniques a líders polítics, activistes, profes-
sionals i membres de la societat civil.

10. Instar de nou el Govern de l’Estat espanyol a modificar la Llei franquista 
9/1968, de 5 d’abril, sobre Secrets Oficials per tal que aquesta sigui democràtica i 
reguli el control extern i independent de les actuacions del Centre Nacional d’Intel-
ligència.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC



BOPC 301
6 de maig de 2022

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 19 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a minimitzar les conseqüències de les crisis econòmica i social 
que pateixen els catalans
302-00143/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 53093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a minimitzar les conseqüències de les crisis econòmica i social que pateixen els 
catalans (tram. 300-00153/13).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Realizar una reforma fiscal en Cataluña con el objetivo de liberar renta dis-

ponible para los trabajadores y profesionales de nuestra región. Se implantarán las 
siguientes medidas: 

a) Reducción drástica del IRPF en aquellos tramos autonómicos que se encuen-
tren por debajo de los 53.407,20 euros.

b) Bonificación máxima del impuesto sobre el patrimonio para los residentes en 
la región de Cataluña.

c) Aumento de la cobertura y cuantía de las bonificaciones del canon de agua.
d) Bonificación máxima de los impuestos de donaciones y sucesiones.
e) Reducción de los impuestos de trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos, 

que artificialmente aumentan los precios de vehículos de segunda mano, viviendas 
y cierto tipo de préstamos.

f) Promover que las haciendas locales reduzcan figuras fiscales que puedan tener 
incidencia en la capacidad económica de familias y empresas como los impuestos 
sobre actividades económicas o impuestos sobre vehículos de tracción mecánica.

g) Supresión de los impuestos propios de Cataluña.
2. Implantar medidas específicas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) con el objetivo de dinamizar la economía y aumentar la capacidad pro-
ductiva y de creación de empleo de nuestro tejido empresarial. Se implantarán las 
siguientes medidas: 

a) Reducción de trabas burocráticas y trámites administrativos que inflan los 
costes empresariales de manera artificial, y terminan repercutiendo en el precio al 
consumo final. Implantación de una estrategia específica para ayudar a las empre-
sas a reducir costes de producción y transporte, y agilizar trámites de gestión em-
presarial.

b) Implementación de medidas estructurales de apoyo a los autónomos. Se pon-
drá en marcha un Plan de Protección de Autónomos a los cotizantes del Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos mediante el cual, a todos aquellos que en los 
dos ejercicios previos hayan cotizado por la base mínima y ganen más de 13.500 eu-
ros al año, la Generalidad de Cataluña subvencione la diferencia entre la cotización 
mínima vigente y la prevista para 2023.

c) Establecer incentivos para que las empresas ofrezcan contratos indefinidos a 
personas con discapacidad.

d) Priorización de proyectos relacionados con el sector industrial durante la adju-
dicación de Fondos «Next Generation». Se priorizarán las inversiones que contem-
plen medidas y planes específicos de combate contra el desempleo y precariedad 
laboral en el sector industrial.
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f) Incremento de las líneas de financiación que tienen como destinatarios pro-
fesionales autónomos y PYMES. Durante la adjudicación de las líneas de financia-
ción, se prestará atención a la diversificación del tejido empresarial y las necesida-
des de reindustrialización y activación del comercio local y de proximidad.

3. Aumentar la dotación presupuestaria dedicada al parque público de vivienda 
social en Cataluña. Este aumento superará los 2.000 millones de euros en el siguien-
te ejercicio presupuestario. La Generalidad de Cataluña planificará la convergencia 
con la media de la Unión Europea del porcentaje de vivienda social sobre el parque 
de vivienda total en nuestra región.

4. Adoptar medidas urgentes y necesarias para amortiguar la crisis económica y 
social que viven las familias de Cataluña. Concretamente, el Gobierno de la Gene-
ralidad implantará las siguientes medidas: 

a) Introducción de deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF por el 
uso de servicios en la infancia. Se implementará una deducción fiscal por gastos en 
educación y sanidad para niños entre las edades de 0 a 10 años.

b) Implantación de una prestación universal por hijo de 100 euros/mes hasta los 
18 años de edad, exclusiva para ciudadanos españoles.

c) Modificación de la deducción fiscal por nacimiento en el tramo autonómico 
del IRPF en Cataluña implementando una deducción de 800 euros/año por cada 
niño nacido o adoptado durante los primeros 5 años. Si se trata de un segundo naci-
miento o adopción, la cantidad ascenderá a 1.000 euros/año, y si se trata de terceros 
o sucesivos, la cantidad se establece en 1.200 por hijo.

5. Implantar un paquete de medidas para combatir contra la pobreza energética 
que padecen numerosas familias de nuestra región. La Generalidad impulsará las 
siguientes medidas: 

a) Instar al Gobierno de España a suprimir aquellos impuestos que tienen inci-
dencia directa en la factura de la luz de las familias y empresas.

b) Impulsar medidas estructurales de diversificación energética que incluyan el 
impulso de la energía nuclear en Cataluña y su ratificación como energía verde.

d) Expandir la cobertura social de las medidas de urgencia de apoyo directo a 
familias que no pueden hacer frente a la factura de la luz y el gas.

6. Reducir drásticamente el gasto público que no contemple la protección de los 
catalanes y la calidad de los servicios públicos, sobre todo de aquellos gastos rela-
cionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y el proceso 
separatista. Esta reducción del gasto público en materia ideológica significará la re-
orientación de estos fondos a la mejora de las prestaciones sociales y servicios pú-
blicos de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 2 de mayo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’espionatge 
i la repressió digitals
302-00144/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 53094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’espionatge i la 
repressió digitals (tram. 300-00160/13).
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Moció
Catalunya continua patint la repressió política amb un nou cas de persecució que 

significa un atemptat sense precedents contra la democràcia. El centre d’investiga-
ció canadenc CitizenLab, especialitzat en ciberespionatge, va fer públic l’anomenat 
CatalanGate, el major cas d’espionatge polític de la història. Fins al moment, es co-
neix que més d’una seixantena de líders independentistes catalans, entre els quals hi 
figuren membres electes del Parlament Europeu, han estat directament espiats per 
l’Estat espanyol amb el programa spyware Pegasus, només disponible pels Estats 
i agències estatals, i dissenyat per combatre el terrorisme i el crim organitzat. En 
conseqüència, l’Estat espanyol ha vulnerat tots els drets fonamentals, civils i polí-
tics, contra un moviment democràtic i pacífic que neix de la voluntat popular, de la 
sobirania de decidir lliurement el futur polític de Catalunya.

El mateix Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) i la responsable del Ministeri de 
Defensa espanyol han reconegut explícitament que han dut a terme aquest espionat-
ge i, fins i tot, amb declaracions contradictòries, han evidenciat que s’ha produït fora 
de la llei. Aquest és un fet sense precedents i torna a demostrar que l’Estat espanyol 
és capaç de qualsevol cosa amb l’única finalitat de defensar la unitat nacional i la 
integritat territorial, encara que això hagi d’atemptar contra el mateix sistema demo-
cràtic. En definitiva, tot això significa que Catalunya som víctimes del terrorisme di-
gital i posa en evidència la fallida sistèmica i generalitzada de l’Estat espanyol com 
a democràcia. Perquè quan es tracta de drets fonamentals i actuacions delictives no 
hi ha cap equidistància possible. Quan es cometen violacions de les llibertats civils 
en plena democràcia, calen responsabilitats.

1. El Parlament de Catalunya: 
a) Denuncia i condemna l’espionatge polític dut a terme contra representants po-

lítics catalans, en el que és una nova fase de la repressió contra l’independentisme.
b) Considera que cal iniciar una investigació exhaustiva i efectiva a tots els ni-

vells, que compleixi amb els criteris internacionals d’independència, imparcialitat, 
credibilitat i rigor tècnic professional, on la fiscalia actuï d’urgència i l’advocacia de 
l’Estat investigui el dany patrimonial perpetrat i la pertinent investigació policial, 
així com que es procedeixi a l’aixecament del secret de tots els documents i contrac-
tes relacionats amb el programa spyware Pegasus de manera que es garanteixi que 
s’ha deixat d’utilitzar i que l’espionatge s’ha aturat.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
a) Reclamar totes les explicacions al president del Govern espanyol.
b) Exigir la constitució d’una comissió d’investigació a les Corts espanyoles per 

esclarir tot el que ha succeït i que s’assumeixin responsabilitats polítiques.
c) Cercar tots els mecanismes possibles, a través de l’Agència de Ciberseguretat 

de Catalunya i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per facilitar un servei 
en què qualsevol ciutadà s’hi pugui adreçar per saber si ha estat o està sent espiat.

d) Crear un servei d’atenció a les víctimes en aquest cas de Terrorisme digital.
e) Congelar totes les relacions institucionals amb el Govern espanyol fins que 

s’esclareixin els fets del CatalanGate.
f) Col·laborar amb les institucions europees facilitant tota la informació que dis-

posi sobre el CatalanGate per efectuar les investigacions que es duguin a terme.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual s’obre 
el termini per a presentar candidatures al procediment d’elecció 
del síndic o síndica de greuges
281-00001/12

COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 179 del Reglament del Parlament i 

8.1.a de la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges, i de conformitat 
amb l’acord de la Mesa del Parlament de 3 de maig de 2022, s’obre un termini d’un 
mes perquè els grups parlamentaris presentin candidatures al procediment d’elecció 
del síndic o síndica de greuges. El termini s’acaba el 4 de juny de 2022.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2022
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat 
amb Catalunya
406-00007/13

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA, ELECCIÓ DEL 

VICEPRESIDENT I ELECCIÓ DE LA SECRETÀRIA

El dia 4 de maig de 2022, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parla-
ment, s’ha constituït la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb 
Catalunya.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de confor-
mitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 9 de febrer de 2022, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Jordi Riba Colom

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Jaume Butinyà i Sitjà

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Glòria Freixa i Vilardell

Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Antonio Gallego Burgos

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Eulàlia Reguant i Cura

Grup Parlamentari d’En Comú Podem
Joan Carles Gallego i Herrera
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El Grup Parlamentari junts per Catalunya, al qual ha correspost la presidència de 
la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del 
Parlament del 2 de març de 2022, ha designat presidenta la diputada Glòria Freixa  
i Vilardell, la qual ha estat ratificada per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del 
Parlament, ha elegit vicepresident al diputat Jaume Butinyà i Sitjà, i secretària, la 
diputada Eulàlia Reguant i Cura.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2022
La secretària de la Comissió, Eulàlia Reguant i Cura; la presidenta de la Comis-

sió, Glòria Freixa i Vilardell

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori 
del Deute en la Globalització davant la Comissió de Polítiques 
Digitals i Territori perquè informi sobre la seva posició respecte al 
MidCat
356-00634/13

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Vinyets Pagès, del GP CUP-NCG (reg. 50482).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 02.05.2025.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del col·lectiu 
Transformem l’Autopista C-31 davant la Comissió de Polítiques 
Digitals i Territori perquè informi sobre les seves reivindicacions
356-00638/13

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Vinyets Pagès, del GP CUP-NCG (reg. 50962).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 02.05.2025.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Entesa per a 
un Gran Parc Litoral Besòs davant la Comissió de Polítiques Digitals 
i Territori perquè informi sobre el Pla director urbanístic de les Tres 
Xemeneies
356-00643/13

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Vinyets Pagès, del GP CUP-NCG (reg. 52171).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 02.05.2025.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00339/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora ur-
bana, ambiental i social dels barris i viles», el 02.05.2022.

Compareixença en ponència de Toni Mora, president del Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00350/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora ur-
bana, ambiental i social dels barris i viles», el 02.05.2022.

Compareixença en ponència de Marc Aloy, arquitecte i alcalde 
de Manresa, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, 
ambiental i social dels barris i viles
353-00371/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora ur-
bana, ambiental i social dels barris i viles», el 02.05.2022.

Compareixença en ponència de Montserrat Pareja Eastway, 
en representació del Grup de Recerca en Creativitat, Innovació 
i Transformació Urbana de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris 
i viles
353-00396/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora ur-
bana, ambiental i social dels barris i viles», el 02.05.2022.
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Compareixença en ponència de Marc Cerdà, en representació 
de l’Observatori Crític del Canvi Climàtic, amb relació a la Proposició 
de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00401/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora ur-
bana, ambiental i social dels barris i viles», el 02.05.2022.

Compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les Dones 
davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per a informar sobre 
els canvis en l’estructura de l’Institut
357-00140/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, tinguda 
el 02.05.2022, DSPC-C 282.

Compareixença d’una representació de Transbaix Power davant 
el Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00377/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
03.05.2022.

Compareixença d’una representació de Generem davant el Grup 
de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00380/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
03.05.2022.

Compareixença d’una representació d’Ahora Dónde davant el Grup 
de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00386/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
03.05.2022.
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Compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies 
LGBTI davant el Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00388/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
03.05.2022.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies 
contra la Intolerància X Gènere (AMPGYL) davant el Grup de Treball 
sobre l’LGBTI-fòbia
357-00389/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
03.05.2022.

Compareixença de Manel Eiximeno Moreso, director del Centre de 
Recursos Educatius per a Discapacitats Visuals - Centre de Recursos 
Educatius de l’ONCE a Barcelona, davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00461/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament 
d’un Sistema Educatiu Inclusiu, tinguda el 03.05.2022, DSPC-C 284.

Compareixença de Carme Gomar, directora del Centre de Recursos 
Educatius per a Deficients Auditius del Baix Llobregat, davant la 
Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu 
Inclusiu
357-00462/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament 
d’un Sistema Educatiu Inclusiu, tinguda el 03.05.2022, DSPC-C 284.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa 
de treball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball 
d’uixer o uixera que es produeixin al Parlament de Catalunya en els 
exercicis del 2022 i el 2023
501-00005/13

NOMENAMENT

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió del 16 de novembre de 2021, va aprovar les 

bases de la convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de tre-
ball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball d’uixer o uixera que 
es produeixin al Parlament de Catalunya en els exercicis del 2022 i el 2023 (BOPC 
167, 23.11. 2021).

El 12 d’abril de 2022, la comissió tècnica d’avaluació va aprovar i fer pública la 
llista d’aspirants seleccionats per a formar part de la borsa de treball, de conformitat 
amb el que disposa la base 9 de la dita convocatòria.

D’acord amb l’avaluació de necessitats previstes a Identificació i als Serveis Ge-
nerals del Parlament, es considera pertinent que es puguin cobrir quatre places d’ui-
xer o uixera mitjançant la borsa de treball constituïda per a possibles vacants.

Aquestes quatre places, que actualment no estan ocupades i tenen una dotació 
pressupostària, estan reservades a la persona titular de la plaça i, per tant, no poden 
ésser objecte d’una provisió definitiva.

Tenint en compte que Alan Llorach Palau, Jesica Gaon Cegarra, Bruno López 
Santos i Jan Forner Andreu són els candidats inclosos en la borsa de treball a qui 
correspon l’opció de nomenament, d’acord amb la relació ordenada aprovada i feta 
pública per la comissió tècnica d’avaluació el 12 d’abril de 2022; que han confirmat 
que estan disposats a incorporar-se al lloc de treball, i que han acreditat que com-
pleixen els requisits necessaris per a ocupar provisionalment les places no ocupades, 
es proposa que siguin nomenats funcionaris interins, de conformitat amb el que es-
tableixen les bases 9 i 11 de la convocatòria.

Atès el que disposen l’article 38 dels Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya i l’article 10 del Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’oc-
tubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
amb relació al nomenament de personal funcionari interí; 

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament i fent ús de les competències que aquests li atribueixen, la 
Mesa del Parlament 

Acorda: 
Nomenar funcionaris interins uixers del Parlament de Catalunya, amb efectes de 

la data de la presa de possessió i durant el temps estrictament necessari, les perso-
nes següents: 

Llorach Palau, Alan
Gaon Cegarra, Jesica
López Santos, Bruno
Forner Andreu, Jan
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 

recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes 
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a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 
123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administra-
tiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, 
de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2022
Esther Andreu Fornós, secretària general

Resolució de la secretaria general, d’adscripció, en comissió 
de serveis, d’un funcionari de carrera

RESOLUCIÓ

Secretaria General 
En data del 25 de març de 2022, es va fer pública al tauler d’anuncis i a la in-

tranet del Parlament la convocatòria d’un procediment intern per a proveir tempo-
ralment i amb caràcter d’urgència un lloc de treball d’auxiliar de visites i educatiu 
del Departament de Relacions Institucionals, mitjançant el sistema de comissió de 
serveis (CS3/2022).

D’acord amb la base 9 de la convocatòria, el secretari o secretària general ha de 
resoldre la convocatòria a favor del participant o la participant que hagi obtingut la 
millor valoració de tots els mèrits i capacitats que especifica la base 8, la qual cosa 
comporta l’adscripció en comissió de serveis del funcionari o funcionària al lloc de 
treball convocat, amb les funcions descrites.

A la vista de la proposta emesa per la comissió tècnica d’avaluació, en data del 
28 d’abril de 2022, d’adscripció de Guillem Muntané Jiménez, funcionari de carre-
ra del grup C2 de titulació, i fent ús de les competències que m’atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 

Resolc: 
Adscriure Guillem Muntané Jiménez, en comissió de serveis, al lloc de treball 

d’auxiliar de visites i educatiu del Departament de Relacions Institucionals (grup 
C2, nivell 6), a partir del 10 de maig de 2022, per una durada màxima de dos anys 
o fins que es resolgui el concurs corresponent per a proveir-lo de manera definitiva, 
excepte que en aquest termini s’hi reincorpori la persona titular de la plaça amb dret 
a reserva.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interpo-
sar un recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà d’haver estat notificada, d’acord amb el que disposen els articles 121 
i 122 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2022
Esther Andreu Fornós, secretària general
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